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Waarom?

� Gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen 
en problemen met resistente onkruiden

� Vervuiling van grond en oppervlakte water met 
herbiciden en neveneffecten op flora en fauna

� Vermindering van hand wiedwerk vooral op 
biologische bedrijven 



Onkruiden vooral een probleem in de rij 

bij fijnzadige gewassen



Besparen op wiedkosten (150 uur/ha) door biologisch geteelde
wortels te zaaien in stroken schone compost



Hoe mechanisch? 
Intra0rijwieders “oud”:

� Vingerwieder, Torsiewieder,Octopuswieder e.d

� Werking is te optimaliseren door:

� Op tijd beginnen

� Afstelling

� Breder schoffelen



Handboek voor telers, adviseurs etc., …



Onderzoek breed schoffelen met RTK0GPS
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Ontwikkelingen in de techniek 

� Intelligenter fysisch wieden in de gewasrij

� Gebruik sensoren om (gewas) planten te detecteren

� Verbeteren van de actuatoren om de onkruiden in de rij te 
bestrijden (preciezer en sneller)  

Sarl radis



Preciezer bij de gewasplanten:

Door ontwerp schoffel of gebruik branders of 
lucht

Garford

PneumatPoulsen





Poulsen Steketee

en/of robotiseren

Sneller schoffelen in de rij



Ontwikkelingen in de teelt:

� Aanpassingen in de teelt die het beter mogelijk
maken om technieken te gebruiken (preventie, 
zaaiafstand, cluster zaai)



� Ploegen en zaaibedbereiding zijn altijd belangrijke
maatregelen geweest voor de beheersing van onkruiden

� Economische en milieuvoordelen leiden tot toename van niet
kerende grondbewerkingssystemen (95 M ha)

� Er zijn daarbij nieuwe technische ontwikkelingen t.b.v. de 
onkruidbeheersing (f.e. ridge till Cloutier, 2007)

Ontwikkelingen in de teelt:

Ridge till No till Strip till



Vraagt aanpassingen bij mechanische bestrijding



Conclusies

� Innovaties in de mechanische onkruidbestrijding en precisie
maken het mogelijk om minder afhankelijk te worden van 
onkruidbestrijdingsmiddelen en/of handwiedwerk.

� Verdere innovatie is mogelijk door technologische ontwikkelingen
in sensoren, kunstmatige intelligentie, actuatoren en robotisering, 
maar ook in de teeltwijzen.

� Uitdagingen hierbij zijn een grotere capaciteit en efficiëntie vlak bij 
de gewasplanten, nieuwe mogelijkheden bij geen of verminderde 
grondbewerking en veel groenbemestersresten, verbeterde 
economie, gebruiksmogelijkheden (en verkoop) van innovatieve 
wieders.



Een gezamenlijke 
uitdaging voor 
bedrijfsleven,  
kennisinstellingen, 
beleid en pioniers !



Dank U voor uw aandacht

Stelling: Innovatie in de mechanische onkruidbestrijding in 
Nederland gaat langzaam door de goede beschikbaarheid van 
Polen.



� Minder emissie van CO2, N2O, CH4

� Extra koolstof opslag in de bodem tot 0.2 t.ha01.y01 C

� Betere droogte tolerantie (1% o.s. = 150 m3/ha)

� Betere waterinfiltratie en minder erosie (>90% bij direct zaai en 
>60% bij niet kerend)

� Betere oppervlaktewaterkwaliteit door minder af0 en uitspoeling
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

� Minder emissie van CO2, N2O, CH4
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� Betere droogte tolerantie (1% o.s. = 150 m3/ha)

� Betere waterinfiltratie en minder erosie (>90% bij direct zaai en 
>60% bij niet kerend)

� Betere oppervlaktewaterkwaliteit door minder af0 en uitspoeling
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Milieuvoordelen:



Economische voordelen:

� Besparingen aan brandstof (15 tot 80%)

� Besparingen aan arbeid (tot 60%)

� Besparingen aan machines en minder onderhoudskosten

� Betere draagkracht van de bodem

� Op termijn besparingen aan nutriënten en pesticiden

� Soms opbrengstverhoging



Ridge tillage in o.a. Canada (vaste ruggen)


